
























































































































































































































 

 

 

       

 

ΣΕΤΥΟ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η’ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

  
 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  194.680,00 €  ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
 

 
 

ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΚΣΕΛΕΕΩ  ΕΡΓΑΙΑ :   

Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών 

(προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 

 

 
CPV:   

16700000-2 Ελκσζηήρες 
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δαζοκομικά μητανήμαηα 

 

      
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 
1. ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           ΑΡ. ΜΕΛ. 1416-2/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ   
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ                                                        
                                                                                             ΧΡΗΜ/ΣΗ  : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                  
                                                                                                                                        

                                                                              
 
 





          
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η’ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ             ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

                                                                                  ΥΡΗΜ/Η  :  ΤΠ.Ε. 

  

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ θαη απνζθνπεί ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, εληζρύνληαο ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ππνδνκώλ όπσο ην 
νδηθό δίθηπν αξκνδηόηεηάο ηεο αιιά θαη ησλ αζιεηηθώλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ.  

Εηδηθόηεξα, ζηελ παξνύζα κειέηε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ : 
Ομάδα Α’. Γεσξγηθνύ ειθπζηήξα κε νπίζζην θαηαζηξνθέα θαη θεθαιή κε δίζθνπο θνπήο 

θαηάιιειε γηα θόςηκν θιαδηώλ  θαη 
Ομάδα Β’. Μηθξνύ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα γεπέδσλ – πνιπκεράλεκα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

κε ριννθνπηηθή θαη ρνξηνζπιιεθηηθή εμάξηεζε. 
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθνπό θαη ηελ εξγαζία  πνπ πξννξίδνληαη. Σα κεραλήκαηα ζα 
παξαδνζνύλ κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ ΜΕ 
(κεραλήκαηνο έξγνπ). Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνύλ κε πηλαθίδεο ΜΕ, ηέιε θπθινθνξίαο θαη 
άδεηα θπθινθνξίαο ζην όλνκα ηνπ Δήκνπ, εθηόο από αζθάιηζε. (Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα 
όιεο ηηο δηαδηθαζίεο έσο θαη ην ζηάδην έθδνζεο πηλαθίδσλ θαη άδεηαο θπθινθνξίαο, ν Δήκνο ζα 
παξέρεη ηηο θαηάιιειεο εμνπζηνδνηήζεηο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην έγγξαθν πνπ ζα απαηηεζεί). Ο 
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη ηεο αξκόδηαο 
ππεξεζίαο ηεο Αηξεηήο ή Δηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ 
νρεκάησλ ηελ νπνία θαη ζα δηεθπεξαηώζεη ν ίδηνο. 

Ο αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην πξόγξακκα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ κε 
δαπάλεο ηνπ ζα ηνπνζεηήζεη θσηνγξαθία ηεο εηδηθήο πηλαθίδαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ ζηα κεραλήκαηα (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ 
ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOTITA/) 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006 
«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ζήκεξα 
ηζρύεη θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαη νδεγηώλ. Είλαη δε εγγεγξακκέλε ζην Σερληθό 
Πξόγξακκα θαη ζην Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο κε ηίηιν : πξνκήζεηα 
«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η’ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» κε 
πίζησζε 223.000,00€ από ην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ». 
 

Μεσσήνη   08/02/2021     
Συντάχθηκε 

 
ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 





1 

 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η’ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ             ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
                                                                                  ΥΡΖΜ/Ζ : ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

1.ΓΔΝΙΚΑ 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, θαηάιιεια γηα ηελ 

ζπληήξεζε ππνδνκώλ αξκνδηόηεηαο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ ππεξεζηώλ όπσο : ηεο ζπληήξεζεο ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ηεο αιιά θαη ησλ αζιεηηθώλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ.  

Ζ πξνηεηλόκελε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ζα πξνζδώζεη ηα κέγηζηα θαζώο απηά ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλώο δηεπθνιύλνληαο ηηο εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ηνπ αγξνηηθνύ θαη 

δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, ηδηαίηεξα δηαζύλδεζεο ηεο έδξαο κε ηα ηνπηθά δίθηπα αιιά θαη ησλ 

αγξνηηθώλ δξόκσλ, εμππεξεηώληαο ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ. 

Παξαθάησ δίδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε έλα δεηνύκελν κεράλεκα έξγνπ νη 

νπνίεο ζεσξνύληαη νπζηώδεο θαη απαξάβαηεο. Κάζε δηαγσληδόκελνο νθείιεη λα γλσξίδεη όηη 

απόθιηζε από ηηο θαησηέξσ ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νδεγεί ζηελ απόξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ξεηά αλαγξάθεηαη ε ιέμε ‘πεξίπνπ’ όπνπ δελ 

επηηξέπεηαη απόθιηζε κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε ηνπ 5% επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Όπνπ ξεηά 

αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ, δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή κεγαιύηεξεο από 

ηελ δεηνύκελε ηηκή. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο νη ηηζέκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δεηνύληαη 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

ε θάζε κεράλεκα ζα δνζνύλ ηερληθά θπιιάδηα/prospectus, ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά 

πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή, ησλ πξνζθεξόκελσλ πιαηζίσλ ησλ νρεκάησλ, όπνπ ζα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ. 

Σα θξηηήξηα βαζκνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο : 

 

2. ΔΙΓΙΚΑ 

2.1 ΟΜΑΓΑ Α’ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΔΛΚΤΣΗΡΑ ΜΔ ΟΠΙΘΙΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ  

2.1.1. Γεληθά, ηύπνο  

 

2.1.2  Κηλεηήξαο   

Ο θηλεηήξαο  ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη ηεηξαθύιηλδξνο κε ηέζζεξηο βαιβίδεο αλά θύιηλδξν ζπλνιηθνύ 

θπβηζκνύ έσο 4.5Lt ππεξπιεξνύκελνο turbocharger κε ζύζηεκα ςεθαζκνύ θαπζίκνπ common rail 

injection system. Οη νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα δελ ζα μεπεξλνύλ ηηο 2200, ελώ ε κέγηζηε 

ξνπή ζα επηηπγράλεηαη ζε ρακειέο ζηξνθέο. Ο θηλεηήξαο ζα ηεξεί ηα όξηα εθπνκπώλ θαπζαεξίσλ 

ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο (Trier 4 final), ζα δηαζέηεη ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ, αξαηά 

δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο, ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ θαη θαηάιιειν ζύζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα 
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αλεβάζεη ηελ ηππνδύλακε ηνπ θηλεηήξα έσο θαη 130 ΖΡ γηα ηηο εξγαζίεο κε ην ΡΣΟ θαη ηηο 

κεηαθνξέο.  

 

2.1.3 Τδξαπιηθό ζύζηεκα 

Σν πδξαπιηθό ζύζηεκα ζα δηαζέηεη πδξαπιηθή αληιία παξνρή 110lit/min. Σν ζύζηεκα ζα 

πιαηζηώλεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο βαιβίδεο εμσηεξηθώλ εξγαζηώλ 5 εμσηεξηθέο παξνρέο 

κνλήο/δηπιήο ελέξγεηαο. Ο έιεγρνο ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά. Θα 

δηαζέηεη αλπςσηηθό ζύζηεκα θαηεγνξίαο 2 κε ηαρπζπλδέζκνπο θαη πδξαπιηθό ξαληάξ κε δύν 

πδξαπιηθέο κπνπθάιεο γηα επηπξόζζεηε αλπςσηηθή ηθαλόηεηα 5.400θηιώλ. Θα δηαζέηεη θαη 

εκπξόζζηζν πδξαπιηθό. Θα έρεη γηα ηελ δεμηά ιάκα πδξαπιηθνύ πδξαπιηθό ξεγνπιαηόξν θαη 

θνηζαδνύξα ζπξόκελε θαη πεξηζηξεθόκελε κε ιάκα έιμεο, αιιά θαη θνηζαδνύξα ζπξόκελε κε 

θάησ ιάκα έιμεο. 

 

2.1.4 Κίλεζε - ΡΣΟ – εκπξόζζηνο άμνλαο 

Θα δηαζέηεη ζύγρξνλν θηβώηην ηαρπηήησλ κε 3 βαζκίδεο πνπ ζα απνδίδεη 48 εκπξόο θαη 16 

όπηζζελ ηαρύηεηεο. Ζ ηειηθή ηαρύηεηά ηνπ κε κεησκέλεο ζηξνθέο ζα είλαη 40 km/h. Θα δηαζέηεη 

νπίζζην ΡΣΟ 4 ηαρπηήησλ κε ειεθηξνπδξαπιηθό έιεγρν γηα δηεύξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο 

ηνπ ειθπζηήξα. Θα δηαζέηεη θαη εκπξόζζην ΡΣΟ. Ο εκπξόζζηνο άμνλαο ζα είλαη κε κπινθέ 

δηαθνξηθό κε δηζθόθξελα ζε ιάδη θαη ζα δηαζέηεη εληζρπηή θξέλσλ. Ο ειθπζηήξαο ζα παξνπζηάδεη 

κηθξή αθηίλα ζηξνθήο θαζηζηώληαο ηνλ επέιηθην ζηελ θίλεζή ηνπ. 

 

2.1.5 Δμνπιηζκόο θακπίλαο – δηαζηάζεηο – Βάξε  

Ζ θακπίλα ζα κνληέξλα κε 4 θνιώλεο, αλαξηόκελε κε ζηαζεξό παξάζπξν εκπξόο θαη ζα 

παξνπζηάδεη πνηόηεηα θαη θηλίξηζκα ζαινληνύ απηνθηλήηνπ γηα κέγηζηε  άλεζε ζηελ ιεηηνπξγία. Σν 

θάζηζκα ηνπ νδεγνύ ζα είλαη deluxe κε αλάξηεζε αέξα, κπξάηζα θαη δώλε, ελώ ζα δηαζέηεη θαη 

θάζηζκα ζπλνδεγνύ. Ο ρώξνο ηεο θακπίλαο ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλνο κε ηα ρεηξηζηήξηα 

νκαδνπνηεκέλα γηα επθνιία ρεηξηζκνύ, ζα δηαζέηεη εμαηξεηηθό ζύζηεκα εμαεξηζκνύ κε θιηκαηηζκό 

(airconndition) δηαηεξώληαο ηελ άλεζε ηνπ ρεηξηζηή ζε πςειά επίπεδα αιιά θαη ηα ηδάκηα θαζαξά 

ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξαηόηεηα δε κέζα από απηή ζα είλαη άξηζηε. Σν ηξαθηέξ 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηειεζθνπηθνύο εμσηεξηθνύο θαζξέθηεο, θσηηζκό εξγαζίαο, θάξν θαη 

πξνβνιείο γηα ηελ θίλεζή ηνπ θαη θαηά ηελ λύθηα. Θα δηαζέηεη θηεξά ζε όινπο ηνπο ηξνρνύο θαη 

αληίβαξα εκπξόο θαη πίζσ. 

 

2.1.6 Οπίζζηνο θαηαζηξνθέαο - παξειθόκελα 

Ο θαηαζηξνθέαο ζα είλαη εηδηθόο γηα ζπληεξήζεηο δξόκσλ. Θα δηαζέηεη θαηάιιειε θεθαιή γηα 

θαηαζηξνθή δηακέηξνπ 8cm πάλσ ζηελ νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ιάκεο ηύπνπ «Τ» κε 

καραίξη. H κεηάδνζε θίλεζεο ζηελ θεθαιή ζα γίλεηαη κε ηκάληεο. Σν πιάηνο θνπήο ηεο θεθαιήο ζα 

είλαη 1,25m. Ο ρεηξηζκόο ηεο ζα γίλεηαη από ηελ θακπίλα ηνπ ειθπζηήξα γηα ιεπηνκεξή έιεγρν 

κέζσ ειεθηξηθνύ ρεηξηζηεξίνπ joystick. Ζ αλάξηεζή ηνπ ζα είλαη πδξαπιηθή θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε 

ηνλ ειθπζηήξα ζα είλαη θαηεγνξίαο 2. Θα δηαζέηεη πίζσ πξνζηαηεπηηθό πξνθπιαθηήξα κε θώηα 

led, θαη ςπγείν ιαδηνύ κε ζεξκνζηάηε. Καηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζα έρεη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ην 

πνιύ 1,9m, ελώ πάλσ ηνπ ζα θέξεη ζεκάλζεηο αληαλαθιαζηηθέο - πξνζηαηεπηηθά αηπρεκάησλ θαη 

πξνζηαζίαο θεθαιήο. Μαδί κε ηνλ θαηαζηξνθέα ζα παξαδνζεί επηπξόζζεηα θεθαιή κε δίζθνπο 

θνπήο θαηάιιειε γηα θόςηκν θιαδηώλ. Απηή ζα απνηειείηαη από πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ηέζζεξηο δίζθνη θνπήο κε δόληηα δηακέηξνπ 600mm πνπ ζα επηηπγράλνπλ ζπλνιηθό 
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πιάηνο θνπήο 200cm. Ζ θίλεζε αιιά θαη ν ρεηξηζκόο ηεο θεθαιήο ζα γίλεηαη πδξαπιηθά από ην 

ειεθηξηθό ρεηξηζηήξην joystick εληόο ηεο θακπίλαο ηνπ ειθπζηήξα. 

 

 

2.2 ΟΜΑΓΑ B’ ΜΙΚΡΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΗΠΔΓΩΝ – ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ ΜΔ ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΡΣΟΤΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΞΑΡΣΗΗ  

2.2.1. Γεληθά, ηύπνο  

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνύξγην, πξώηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο ην 

νπνίν ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ίζν κε ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ή 

κεηαγελέζηεξν, γλσζηνύ θαη εύθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ηύπσλ 

θαη δηαδεδνκέλνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Θα είλαη πδξνζηαηηθό ζε εληαίν πιαίζην κε δύν άμνλεο ησλ 

νπνίσλ ε θόξηηζε ζα είλαη ίδηα, κε ρακειό θέληξν βάξνπο. Θα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη πξνο ηηο 

δύν θαηεπζύλεηο ακθίδξνκα. Θα πξννξίδεηαη σο κηθξόο γεσξγηθόο ειθπζηήξαο – πνιπκεράλεκα 

γηα ηελ θνπή ησλ ρόξησλ ησλ γεπέδσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ επηθαλεηώλ νξγαλσκέλνπ πξαζίλνπ 

ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. Θα δηαζέηεη ριννθνπηηθή θεθαιή θαη θάδν ζπιινγήο ρόξησλ ελώ πάλσ ηνπ 

ζα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη άιιεο εμαξηήζεηο όπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη : Φξέδα, 

άξνηξν, θαιιηεξγεηήο, αεξηζηή γθαδόλ, ςεθαζηηθό, θιαδεπηηθό κπνξληνύξαο, ξπκνύιθα, 

εθρηνληζηηθό, εθζθαθέαο, θνξησηήο, αλπςσηηθό θιάξθ, κεράλεκα θαζαξηζκνύ αθηώλ θ.α. πνπ ζα 

ην θαζηζηνύλ «πνιύ-εξγαιείν» ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

2.2.2. Κηλεηήξαο 

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηξηώλ (3) θπιίλδξσλ πδξόςπθηνο, ειάρηζηεο ηζρύνο επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ 38 ΖΡ ζηηο 3000ζαι, θπβηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 1.600cc. Σν δνρείν θαπζίκνπ πνπ 

ηξνθνδνηείηαη ν θηλεηήξαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 35 lit 

Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνύλ δηαγξάκκαηα θακπύιεο ηζρύνο, ξνπήο. 

 

2.2.3. Κηβώηην ηαρπηήησλ 

Θα δηαζέηεη πδξνζηαηηθό απηόκαην θηβώηην κε επηινγέα ηαρπηήησλ ηξηώλ επηινγώλ αξγό-θαλνληθό-

γξήγνξν, κε δηαβάζκηζεο ηαρύηεηαο πνξείαο ζηηο παξαπάλσ επηινγέο από ηνπιάρηζηνλ 0-

25ρικ/ώξα. Θα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ηαρπηήησλ  κέζσ θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

2.2.4. Γηαθνξηθά δπλακνδόηεο 

Θα δηαζέηεη δύν δηαθνξηθά, κε θίλεζε θαη ζηνπο 4 ηξνρνύο (4x4). Θα δηαζέηεη νπίζζην δπλακνδόηε 

κε δύν ηαρύηεηεο 540 θαη 1000 ζηξνθέο αλά ιεπηό. 

 

2.2.5. Τδξαπιηθνί αλπςσηέο 

Θα δηαζέηεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ πδξαπιηθό αλπςσηή κε ζύζηεκα 3 ζεκείσλ θαηεγνξίαο 1 κε πίεζε 

140 bar  θαη ζην εκπξόο ζεκείν ζα δηαζέηεη πδξαπιηθό αλπςσηή κε βξαρίνλεο ηαρείαο ζύλδεζεο 

ησλ εμαξηεκάησλ . Δκπξόο θαη πίζσ ζα δηαζέηεη πδξαπιηθέο παξνρέο δηπιήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

ηαρεία πξνζαξκνγή θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ. 

 

2.2.6. Σηκόλη - θξέλα – ηξνρνί – ειαζηηθά  

Σν ηηκόλη ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθό κε δύν κπνπθάιεο πνπ ζα παίξλνπλ εληνιέο κέζσ 

θαηάιιεινπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο. Σα θξέλα ζα ελεξγνύλ ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνύο θαη ην 
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όρεκα ζα δηαζέηεη θαη ρεηξόθξελν. Σν όρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο εηδηθνύ 

ηύπνπ δηαζηάζεσλ 29x12.50-15, ελώ ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ειαζηηθά κε 

ηξαθηεξσηό πέικα. 

 

2.2.7. Γηαζηάζεηο - βάξνο  

Οη δηαζηάζεηο ην νρήκαηνο ζα είλαη ηέηνηεο πνπ ζα ην θαζηζηνύλ επέιηθην θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

κήθνο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 3 κ, ην πιάηνο ηνπ πεξίπνπ 1,20 ελώ ην ύςνο ηνπ ζπλνιηθά κε ηελ 

θακπίλα νδήγεζεο πεξίπνπ 2κ. 

Σν ζπλνιηθό ηνπ βάξνο κε ηελ θακπίλα ζα είλαη πεξίπνπ 1300θηιά.  

 

2.2.8. Ζιεθηξηθή εγθαηάζηαζε  

Θα δηαζέηεη ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη θώηα ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο. κε ηακπιό κε δηάθνξα όξγαλα 

ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πίεζεο ιαδηνύ θαηάζηαζεο θόξηηζεο κπαηαξίαο, σξόκεηξν θαη 

ζηξνθόκεηξν ιεηηνπξγίαο, δηαθόπηε εθθίλεζεο θηλεηήξα θόξλα θιπ. Ζ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο ζα 

είλαη ηάζεο 12v θαη ε ρσξεηηθόηεηά ηεο ζα είλαη 70 Ah. 

 

2.2.9. Kακπίλα - Δμνπιηζκόο  

Ζ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πνιπηεινύο θαηαζθεπήο, κε δύν πιεπξηθέο πόξηεο αλνηγόκελεο  

θαη κε εκπξόζζην θαη νπίζζην παξπξίδ αλνηγόκελα. Θα δηαζέηεη θαλάξηα, πξνβνιείο, θιάο, 

εμσηεξηθνύο πιεπξηθνύο θαζξέθηεο, παινθαζαξηζηήξεο εκπξόο-πίζσ  θαη  εγθαηάζηαζε θαινξηθέξ 

θαη θιηκαηηζκνύ. πλνιηθά ε θακπίλα ζα έρεη πιήξε ζηεγαλνπνίεζε από ην πεξηβάιινλ. Όια ηα 

όξγαλα θαη ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζε απηή ζα είλαη εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλα ώζηε 

ε ιεηηνπξγία ηνπο από ηνλ ρεηξηζηή λα γίλεηαη κε άλεζε. Σν όρεκα ζα δηαζέηεη πεξηζηξεθόκελν 

ζύζηεκα αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπ θαζίζκαηνο θαη ηνπ ηηκνληνύ ώζηε λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ην 

όρεκα λα θηλείηαη ακθίδξνκα αλάινγα κε ηελ εμάξηεζε πνπ θέξεη. Σν θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή ζα είλαη 

εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν ξπζκηδόκελν κε ακνξηηζέξ. Δκπξόο θαη πίζσ ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο θνηζαδόξνο. Σν όρεκα ελδεηθηηθά ζα κπνξεί λα θέξεη εμαξηήζεηο όπσο : 

ριννθνπηηθή θεθαιή, θάδν ζπιινγήο ρόξησλ, θξέδα, άξνηξν, θαιιηεξγεηήο, αεξηζηήο γθαδόλ, 

ςεθαζηηθό, θιαδεπηηθό κπνξληνύξαο, ξπκνύιθα, εθρηνληζηηθό, εθζθαθέαο, θνξησηήο, αλπςσηηθό 

θιάξθ, κεράλεκα θαζαξηζκνύ αθηώλ θ.α.  

 

2.2.10. Δμάξηεζε ριννθνπηηθνύ  

Ζ εμάξηεζε ριννθνπηηθνύ ζα είλαη ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, πεξηζηξνθηθνύ ηύπνπ θαη 

ζα ηνπνζεηείηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Θα δηαζέηεη ηζρπξή ηνπξκπίλα αλαξξόθεζεο 

γηα ηελ ζπιινγή ηεο θνκκέλεο ριόεο απ’ επζείαο θαη ζα έρεη ηξία (3) καραίξηα θνπήο. Σν πιάηνο 

θνπήο πνπ ζα επηηπγράλεηαη ζα είλαη 1,5 κ. Ζ θίλεζε ηεο εμάξηεζεο ζα γίλεηαη κέζσ θξαδαληθνύ 

άμνλα θαη ηνπ δπλακνιήπηε νρήκαηνο. Ζ όιε θαηαζθεπή ζα είλαη κεηαιιηθή, ζηηβαξή θαη βακκέλε 

ειεθηξνζηαηηθά. Θα δηαζέηεη δε ξπζκηδόκελν ύςνο θνπήο. 

 

2.2.10. Δμάξηεζε ρνξηνζπιιεθηηθνύ  

Ζ εμάξηεζε ρνξηνζπιιεθηηθνύ ζα είλαη ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ζα έρεη κεηαιιηθό ζαζί 

θαη πιαζηηθό θάδν γεξήο θαηαζθεπήο ν νπνίνο ζα κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην όρεκα ώζηε 

απηό λα έρεη κηθξό κήθνο θαη κεγαιύηεξε επειημία. Ζ ζύλδεζή ηεο ζα γίλεηαη ζην νπίζζην κέξνο ηνπ 

νρήκαηνο. Ο θάδνο ζα είλαη αλαηξεπόκελνο πδξαπιηθά ζε ύςνο 185 cm από ην έδαθνο. Ζ 
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ηξνθνδνζία ηνπ θάδνπ  ζα γίλεηαη κέζσ ηζρπξνύ ζσιήλα αλαξξόθεζεο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ε  

ρσξεηηθόηεηά ηνπ ζα είλαη 1.000 ιίηξα.  

 

 

3. EΓΓYHH YNTHPHH ΠAPAΓOH 

Γηα θάζε κεράλεκα ζα δνζνύλ : 

 

3.1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Εεηείηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 12 κελώλ. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ ζα γίλεηαη 

ζηνλ ηόπν πνπ εξγάδνληαη ηα κεραλήκαηα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληόο ην 

πνιύ 3 εξγαζίκσλ εκεξώλ, από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. Γηα ην παξαπάλσ ζα 

θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο (ε εγγύεζε λα είλαη 

αλεμάξηεηε από ηα πξνβιεπόκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγύεζε θαη λα θαιύπηεη, ρσξίο 

θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηόξζσζε νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιόκελεο ζε θαθό ρεηξηζκό) . 

 

3.2. πληήξεζε - Αληαιιαθηηθά 

Θα αλαθεξζνύλ ηπρόλ εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη επθνιίεο ζπληήξεζεο πνπ παξέρνπλ ηα 

κεραλήκαηα. Θα δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, όηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ. Γηα 

ην παξαπάλσ ζα θαηαηεζεί Τπεύζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10έηε. Σν 

δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνύκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθώλ ζα είλαη κηθξόηεξν από 10 

εκέξεο. 

 

3.3. Υξόλνο παξάδνζεο 

O ρξόλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιύηεξνο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηεο επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Τπέξβαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηώδε απόθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

3.4. Σόπνο παξάδνζεο 

Ζ παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο Ακαμσζηάζην 

(πξώελ απνζήθεο ΑΟ). 

 

3.5. Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ σο πξνο ηελ παξάδνζε 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξύλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή. Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνύλ κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, 

πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ ΜΔ. 

Σα κεραλήκαηα ζα παξαδνζνύλ κε πηλαθίδεο, ηέιε θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο ζην όλνκα 

ηνπ Γήκνπ, εθηόο από αζθάιηζε. (Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο έσο θαη ην 

ζηάδην έθδνζεο πηλαθίδσλ θαη άδεηαο θπθινθνξίαο, ν Γήκνο ζα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο 

εμνπζηνδνηήζεηο θαη θάζε άιιν απαξαίηεην έγγξαθν πνπ ζα απαηηεζεί). Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη 

λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Αηξεηήο ή 

Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηελ νπνία θαη ζα 

δηεθπεξαηώζεη ν ίδηνο. 
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Ο αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ κε 

δαπάλεο ηνπ ζα ηνπνζεηήζεη θσηνγξαθία ηεο εηδηθήο πηλαθίδαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ζηα κεραλήκαηα (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ 

ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOTITA/) 

 

 

4. EKΠAIΓEYH, ENTYΠA 

H εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ρεηξηζηώλ θαη ζπληεξεηώλ, ζα γίλεη επαξθώο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα 

ρνξεγεζνύλ. Ο πξνζθέξσλ ζα ππνβάιεη πιήξε ζεηξά ηερληθώλ θπιιαδίσλ – prospectus κε ηνλ 

θάθειν ηεο Σερληθήο ηνπ Πξνζθνξάο.  

 

 

5. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά νη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάιινπλ :  

 αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ πνηόηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 ηόζν ηνπ θαηαζθεπαζηή όζν 
θαη ηνπ δηαγσληδόκελνπ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 
εμππεξέηεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 
από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνύην από ην Δζληθό 
ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή από θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο ηεο 
αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο (Μ.L.A.) 

 Τπεύζπλε Γήισζε πξνζθόκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε, Έγθξηζεο Σύπνπ γηα νινθιεξσκέλν 
κεράλεκα γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ. 

 Γήισζε ζπκκόξθσζεο ΔΚ (CE) γηα όιε ηελ θαηαζθεπή (ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή επίζεκε 
κεηάθξαζε ζε απηή) 

 Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ από ηνλ αξκόδην θνξέα ζε ηζρύ θαηάιιειε γηα ηηο 
επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 
κεραλεκάησλ. 

Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα ηελ πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο (πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδόκελνο 

ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδόκελν ζπλεξγείν γηα εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηώλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επίζεο αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ 

ζπλεξγαδόκελνπ ζπλεξγείνπ θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ όηη, ζε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ 

ηηο εξγαζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα βάζηκν ιόγν 

δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθόκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

αδπλακίαο ζπλνδεπόκελε από πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε. 

 

 

6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κε βάζεη ηελ ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο, ε αξκόδηα επηηξνπή ζα πξνβεί ζε Σερληθή θαη θαηόπηλ ζε Οηθνλνκηθή 

Αμηνιόγεζε. Ζ Σερληθή αμηνιόγεζε γίλεηαη βάζε ησλ θαησηέξσ θξηηεξίσλ θαη ζύκθσλα κε ηα  

νξηδόκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΖΓΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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Ζ αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ζπλίζηαηαη ζηελ βαζκνιόγεζε ησλ Κξηηεξίσλ  

Αμηνιόγεζεο ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ. Ζ βαζκνιόγεζε απηή ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί γηα θάζε έλα δεηνύκελν κεράλεκα θαη κε ηηο απαηηήζεηο  πνπ ζέηνπλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη βάζεη όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. 

 

Παξαθάησ δίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα θάζε έλα δεηνύκελν κεράλεκα: 

 

ΟΜΑΓΑ Α’ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΔΛΚΤΣΗΡΑ ΜΔ ΟΠΙΘΙΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 10 

2 Κινθτιρασ (ιςχφσ – αντιρρυπαντικι τεχνολογία κ.α.)  100-120 15 

3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-θλεκτρονικά 
ςυςτιματα-αςφάλεια 

100-120 10 

4 Τδραυλικό ςφςτθμα – Κίνθςθ 100-120 15 

5 Οπίςκιοσ καταςτροφζασ  100-120 10 

6 παρελκόμενα 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα τεχνολογικά ςτοιχεία 
και λοιπά ςτοιχεία – παρελκόμενα 

100-120 10 

8 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

9 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πώλθςθ- Σεχνικι υποςτιριξθ- 
Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικών – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου 

100-120 5 

10 Χρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτώςεισ που ικανοποιοφνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 
Η οικονομικι προςφορά (Ο.Π.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά, από τον τφπο:  

λ = Ο.Π. 
U 

υμφερότερη προςφορά είναι εκείνη που παρουςιάζει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςησ λ.  
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ΟΜΑΓΑ Β’ 

ΜΙΚΡΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΔΛΚΤΣΗΡΑ ΓΗΠΔΓΩΝ – ΠΟΛΤΜΗΥΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ 

ΜΔ ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΡΣΟΤΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΞΑΡΣΗΗ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 10 

2 Κινθτιρασ (ιςχφσ – αντιρρυπαντικι τεχνολογία κ.α.)  100-120 15 

3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-θλεκτρονικά ςυςτιματα-
αςφάλεια 

100-120 10 

4 Τδραυλικό ςφςτθμα – Κίνθςθ 100-120 15 

5 Εξάρτθςθ χλοοκοπτικοφ 100-120 10 

6 Εξάρτθςθ χορτοςυλλεκτικοφ 100-120 10 

7 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα τεχνολογικά ςτοιχεία και 
λοιπά ςτοιχεία – παρελκόμενα 

100-120 10 

8 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

9 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πώλθςθ- Σεχνικι υποςτιριξθ- Χρόνοσ 
παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικών – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου 

100-120 5 

10 Χρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΤΝΟΛΟ  100 

 
Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτώςεισ που ικανοποιοφνται ακριβώσ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
Η ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο:  

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν (τφποσ 1) 
όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%) (τφποσ 2) 
Η οικονομικι προςφορά (Ο.Π.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά, από τον τφπο:  

λ = Ο.Π. 
U 

υμφερότερη προςφορά είναι εκείνη που παρουςιάζει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςησ λ.  

 

 

Μεςςθνη   08/02/2021     

 Μεςςθνη   08/02/2021       

υντάχιηκε                      Θεωρθιηκε 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Δ/ΝΣΡΙΑ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΚΟΤΣΙΒΑ ΒΑΙΛΕΙΟ  ΚΑΡΑΣΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

   

 





 

 

          
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Η’ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ             ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
                                                                                  ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
                                                                                                        
 
 

3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 
   

 
 
 

 

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΜ ΠΟ/ΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

Α. ΟΜΑΔΑ 
    

1 Γεωργικόσ ελκυςτήρασ  με οπίςθιο καταςτροφζα και 
παρελκόμενα όπωσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΤΕΜ 1 112.000,00€ 112.000,00€ 

  ΑΘΡΟΙΜΑ 112.000,00€ 

  ΦΠΑ 24% 26.880,00€ 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 138.880,00€ 

Β. ΟΜΑΔΑ     

1  Μικρόσ γεωργικόσ ελκυςτήρασ γηπζδων – πολυμηχάνημα 
πολλαπλών χρήςεων με χλοοκοπτική και χορτοςυλλεκτική 
εξάρτηςη  όπωσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΤΕΜ 1 45.000,00€ 45.000,00€ 

  ΑΘΡΟΙΜΑ 45.000,00€ 

  ΦΠΑ 24% 10.800,00€ 

  ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 55.800,00€ 

 ΣΔΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΓΔ Α+Β 194.680,00 € 

 
Μεσσήνη   08/02/2021      Μεσσήνη   08/02/2021       

υντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Δ/ΝΣΡΙΑ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΚΟΤΣΙΒΑ ΒΑΙΛΕΙΟ  ΚΑΡΑΣΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
www.promitheus.gov.gr/[ ]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998762513
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.messini.gr
Πόλη: ΜΕΣΣΗΝΗ

Οδός και αριθμός:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π. ΠΤΩΧΟΥ & 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ταχ. κωδ.: 24200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΟΣ
Τηλέφωνο: 2722360138
φαξ: -
Ηλ. ταχ/μείο: messini@messini.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» - Ομάδα Β: Μικρός γεωργικός 
ελκυστήρας γηπέδων – πολυμηχάνημα πολλαπλών 
χρήσεων με χλοοκοπτική και χορτοσυλλεκτική εξάρτηση 
όπως στις τεχνικές προδιαγραφές
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) τεμ. Μικρού γεωργικού ελκυστήρα 
γηπέδων – πολυμηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με χλοοκοπτική και χορτοσυλλεκτική 
εξάρτηση, και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης 
υποδομών όπως το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της αλλά και των αθλητικών της 
εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, στην υπ΄ αριθ. 1416-2/2021 μελέτη παρατίθενται αναλυτικά 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Ομάδας Β’. Μικρού γεωργικού ελκυστήρα γηπέδων – 
πολυμηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με χλοοκοπτική και χορτοσυλλεκτική εξάρτηση.
(CPV: 16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα)
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Αριθμός μελέτης: 1416-2/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:

φαξ:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ηελ Μεζζήλε ζήκεξα ζηηο _________________________ νη  ππνγεγξακκέλνη: 1) Γεψξγηνο 
Αζαλαζφπνπινο, Γήκαξρνο Γήκνπ Μεζζήλεο, ελεξγψληαο σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο 
θαη          2) ______________________________________________________________ , ελεξγψληαο σο 
λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο _____________________, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν: 
«____________________» κε ΑΦΜ: ___________________ , κε έδξα: ______________ , νδφο 
_______________________ αξηζ. ________ , ηει.: __________________ , o νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην 
παξφλ ζπκθσλεηηθφ «αλάδνρνο», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα θάησζη: 

 
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά ηνπ, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007 -2013», 

3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

5. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 
7. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
8. ηνπ  λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

9. Σνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ1 
10. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

                                            
1
 Ειδικά η υποχρζωςη δημοςίευςησ εφάπαξ περίληψησ ςε δφο οικονομικζσ εφημερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρθρο 5 τησ ωσ 

άνω απόφαςησ, καταργείται με την επιφφλαξη τησ παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρζωςη δημοςίευςησ εφάπαξ 
περίληψησ ςε τοπική εφημερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφφλαξη τησ παρ. 12 του άρθρου 
379, 





11. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
12. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
13. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  
14. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  
15. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
16. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.  
17. ηεο ππ' αξηζκ. 76928/09.07.2021 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ – 

Δπηθξάηεηαο κε ζέκα: “Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β‟ 3075)  

18. ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ)» 

19. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 
θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

20. Σεο ππ΄ αξηζκ. 1416-2/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζέκα: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ». 

21. Σεο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ δέζκεπζε ζηα νηθεία ινγηζηηθά 
βηβιία ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

22. Σεο ππ‟ αξ. 142/20-1-2022 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, κε ΑΓΑ: 976ΛΧΚ4-ΓΤΗ . 

23.  Αξηζκφο θαηαρψξεζεο ηεο Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ: 
62.7131.0002-2.  

24. Σνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο κε αξηζκφ: 106/2021  . 
25. Σνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο Μεζζήλεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ παξαπάλσ  πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 
21REQ008271405. 

26. Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο πνπ θαηαρψξεζε ν Γήκνο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 
21REQ008297829. 

27. Σεο κε αξηζ. 138/2021 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: “Έγθξηζε κειέηεο, έγθξηζε 
δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ 
δηαγσληζκφ - θαηάξηηζε φξσλ θαη ζχληαμε δηαθήξπμεο – νξηζκφο κειψλ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη 
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ – νξηζκφο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο”,  ε 
νπνία αλαξηήζεθε ζην Γηαδίθηπν (Γηαχγεηα), κε ΑΓΑ: 69Φ7ΧΚ4-4Υ. 

28. Σεο ππ„ αξ. 243/2021 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο 
επηηξνπήο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ & αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δηελέξγεηα Αλνηθηνχ 
Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» - Πξνζσξηλφο αλάδνρνο». 

29. Σεο κε αξηζ. 10/2022 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: “Μαηαίσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ, έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» -  Οκάδα Β: Μηθξφο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο γεπέδσλ – πνιπκεράλεκα πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ κε ριννθνπηηθή θαη ρνξηνζπιιεθηηθή εμάξηεζε  φπσο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε 
επαλαιεπηηθφ ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ - θαηάξηηζε φξσλ θαη ζχληαμε δηαθήξπμεο – νξηζκφο 
κειψλ επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ – νξηζκφο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 
θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο”,  ε νπνία αλαξηήζεθε ζην Γηαδίθηπν (Γηαχγεηα), κε ΑΓΑ: ΦΞ7ΓΧΚ4-8ΗΠ. 

30. Σεο ππ‟ αξηζ. πξση. __________________________ Γηαθήξπμεο Δπαλαιεπηηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα (ΑΓΑΜ: 
___________________ ).  

31. Σεο ππ‟ αξ. πξση. ______________________ Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην 
«Γηαχγεηα» κε ΑΓΑ: __________________ , ζηηο εθεκεξίδεο: 
___________________________________ , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 





32. Σεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο _____________________ κε ζέκα: «Έγθξηζε πξαθηηθνχ 
ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» -  Οκάδα Β (Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ - 
Αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ)». 

33. Σεο ππ‟ αξ. _____________________ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε 
πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ 
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» - Οκάδα Β (Αμηνιφγεζε 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ)». 

34. Σεο ππ‟ αξ. _____________________ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε 
πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ 
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» - Οκάδα Β – Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ» (ΑΓΑΜ: 
____________________________ θαη ΑΓΑ: ___________________________ ). 
 
 
 
Αναθέηει ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ (αλάδνρν) ηελ ππομήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ  Ή ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» - ΟΜΑΓΑ Β: Μικπόρ γεωπγικόρ ελκςζηήπαρ γηπέδων – πολςμησάνημα πολλαπλών 
σπήζεων με σλοοκοπηική και σοπηοζςλλεκηική εξάπηηζη  όπωρ ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ, 
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο ππ‟ αξ. πξση. 
_____________________  δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξ. 1416-2/2021 
κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, με ζςνολική ηιμή _________________ € πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήηοι: 
_______________ €) =  _________________ € με Φ.Π.Α. 24%, σο εμήο: 

 
 

Α/Α 
 

Δίδορ  ΜΜ Ποζόη. 
Σιμή  

Μονάδαρ (€) 
Γαπάνη (€) 

ΟΜΑΓΑ Β 
    

1  Μηθξφο γεσξγηθφο ειθπζηήξαο γεπέδσλ – 
πνιπκεράλεκα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε 
ριννθνπηηθή θαη ρνξηνζπιιεθηηθή εμάξηεζε  
φπσο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ΣΔΜ 1 ________ ________ 

      ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ:  _________ 

  
 

  
ΦΠΑ 24%: _________ 

  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: _________ 

 
 

   Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν Μεζζήλεο, ηπρφλ δε άιια ηέιε ή θξαηήζεηο ηνλ αλάδνρν. 
 

Ο σπόνορ παπάδοζηρ ηος είδοςρ (διάπκεια ιζσύορ ηος παπόνηορ ζςμθωνηηικού) είναι 
ηέζζεπιρ (4) μήνερ από ηην επομένη ηηρ ςπογπαθήρ ηος παπόνηορ ζςμθωνηηικού . 

 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
4412/2016.  

 
Ο ηφπνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ είλαη ην Ακαμνζηάζην Γήκνπ Μεζζήλεο (πξψελ απνζήθεο ΑΟ).  
 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα ζηελ ππ‟ αξ. 1416-2/2021 κειέηε ηνπ 

Γήκνπ Μεζζήλεο. 
 
Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ειδοποιήζει ηην ςπηπεζία πος εκηελεί ηην ππομήθεια, ηην 

αποθήκη ςποδοσήρ ηων ςλικών και ηην επιηποπή παπαλαβήρ, για ηην ημεπομηνία πος πποηίθεηαι 
να παπαδώζει ηο μησάνημα, ηοςλάσιζηον πένηε (5) επγάζιμερ ημέπερ νωπίηεπα. 

 





Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  
α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 
πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή 
ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη 
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο.  

 
Ο αλάδνρνο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκά ηνπ θαη απφ 

θάζε αμίσζή ηνπ λα πξνζβάιιεη ή δηαξξήμεη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαζψο 
θαη απφ θάζε αγσγή ή έλζηαζή ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ. 

 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ 

ππνβνιή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ γηα ηελ είζπξαμε δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Ζ πξνκήζεηα εθηειείηαη βάζεη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” θαη ηπρφλ 
δηαθνξέο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα επηιπζνχλ ζχκθσλα κε απηφλ. 

 
 Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε αξ. ____________________________________________________ 

η____ ______________________________________________________________________ εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πνζνχ __________________  επξψ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
(Σύμθωνα με ηο άρθρο 22 ηοσ Ν. 4496/2017, ειδικά ζηις ζσμβάζεις προμηθειών προϊόνηων ποσ 

εμπίπηοσν ζηο πεδίο εθαρμογής ηοσ ν. 2939/2001, επιπλέον περιλαμβάνεηαι ο όρος όηι: ) 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2939/2001.  

Αξηζκνί Δ.Μ.ΠΑ. ησλ ππφρξεσλ παξαγσγψλ: ___________________ .  
 
Ο αλάδνρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ην 

νπνίν  ζπληάζζεηαη ζε έλα (1) ζρέδην θαη ηέζζεξα (4) πξσηφηππα αληίγξαθα θαη ππνγξάθεηαη φπσο 
παξαθάησ: 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
          ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ       ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ        
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2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ για τα 
αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Σρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
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Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, 
βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και όςο και ςτθν Ελλάδα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: Αςφαλιςτικι 
Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον 
οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Τπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Η διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
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υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Πτϊχευςθ 
Τπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ειδικι 
εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι εκκακαριςτι  
Τπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον 
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πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό 
πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων.  
Προκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο 
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από 
τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ 
τουσ. 

2.2.3.4.γ υμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εφαρμογισ θ 
περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ φγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Παροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ, 
ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ [άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ 
πραγματικό γεγονόσ] 

2.2.3.4.ςτ Πρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ από προθγοφμενθ ςφμβαςθ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
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προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων 
ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

οβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, 
αδυναμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόπειρα 
επθρεαςμοφ, με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι απόκτθςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν 
ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, 
και δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε 
βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο 
του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με 
πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.8 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει επιβλθκεί 
ςτον οικονομικό φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, το 
οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

2.2.6 Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ 
 

Σα πιςτοποιθτικά, που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 

ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ  καταλλθλότθτα των 

προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
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προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτο τεφχοσ 2. 

«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» τθσ υπ’ αρικ. 1416-2/2021 μελζτθσ του 

Διμου Μεςςινθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ (Παράρτθμα Ι). 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ 
λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ 

2.2.7 Πιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά 
με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,  
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα 
με ειδικζσ ανάγκεσ 

προςκομίηουν τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά, 

τα οποία ορίηονται ςτο τεφχοσ 2. «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» τθσ υπ’ 

αρικ. 1416-2/2021 μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ, θ οποία αποτελεί 

αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Παράρτθμα Ι). 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ 
διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

 Απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, τησ νόμιμησ 
ςφςταςησ και των μεταβολών, ςτισ περιπτώςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και 
εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν 
κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ) 

χετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 

να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ 

προςκομίηονται: 

 

i) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ 

που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, 
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κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ1, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ2, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολών του 

νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, 

εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 

                                                           
1
    φμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ υνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν..ΕΠ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι..Π.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Όμιλοσ Οικονομικοφ κοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του 

ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι υνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ 

με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων 

που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

2
  Σο πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ 

εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Σο Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, 
κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 

οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που 

αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 

απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ 

του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 

εξουςίεσ. Όςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 

χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 

εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, 

κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, 

και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ 

τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  

του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 

εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
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οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 

του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 

εκπροςϊπου. 

 

2.2.8.1 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων. Οι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν, όςον αφορά ςτο κριτιριο τθσ τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ παραγράφου 2.2.6), να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 
νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ 

χετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ 

νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), 

δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ 

φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για 

τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ τεχνικισ 

ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι 

ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. Η 

ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει 

κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι 

διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του 

οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο 

τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο 

διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του 

ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να 

ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι 

άλλων φορζων. 

Η ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν 
κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 . Ο οικονομικόσ φορζασ 
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υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό 
κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, 
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό 
φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΗΔΗ. Ο 
φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν 
επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου 

2.2.8.2 Ποςοςτό υπεργολαβίασ.  
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ οποίουσ κα ανατεκεί τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ και το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ, κακϊσ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε περίπτωςθ 
που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. τθν περίπτωςθ 
που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ 
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